Peugeot Expert · 1,6 · BlueHDi 95 L1
Pris: 1.917,- pr. md.
ekskl. moms
Type:

Varevogn +Moms

Modelår:

2017

1. indreg:

07/2017

Kilometer:

13.000 km.

Brændstof:

Diesel

Farve:

Hvid

Antal døre:

Super fin kassevogn der kun har kørt 13000 km en ejer service ved 7000 km. ·c.lås · fartpilot · kørecomputer · infocenter · startspærre
· udv. temp. måler · el-ruder · cd/radio · kopholder · stofindtræk · airbag · abs · 1 ejer · service ok · træk · diesel partikel filter Husk ring
inden du kører hjemmefra · da bilen kan være solgt Vi tilbyder via Santander Consumer Bank Finansiering med og uden udbetaling fra
1.99% I rente. Ring og få et skarpt tilbud på din nye bil. Svar indenfor 5 min. Alle vores biler er så vidt muligt ny serviceret · nysynet og
professionel kosmetisk klargjorte. Så du kan få bilen med omgående og ikke skal vente på levering. Men giv et kald så sørger vi for at
bil og personale er hjemme og kaffe på kanden. Husk vi altid tager din brugte bil i bytte uanset stand årgang eller kilometer.. Husk
venligst altid at ringe inden du kører hjemmefra så du ikke kører forgæves hvis vi skulle være ude af huset vi svarer altid på Tlf:
22301450 også aften og weekend.
Motor

Ydelse

Transmission

Mål

Økonomi

Volume: 1,6

Effekt: 95 HK.

Forhjulstræk

Længde: 461 cm.

Tank: l.

Cylinder: 4

Moment: 210

Gear: Manuel gear

Bredde: 192 cm.

Km/l: 18,2 l.

Antal ventiler: 8

Topfart: 145 ktm/t.

Højde: 191 cm

Ejerafgift:

0-100 km/t.: sek.

Vægt: 1.572 kg.

DKK 6.160
Produktionsår:
-
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Leasing
Leasing type: Financial
Førstegangsydelse: DKK 24.000
Totalpris i løbetiden: DKK 157.000
Restværdi: DKK 40.000
Løbetid: 48 mdr.
Antal kilometer inkluderet: 0
Forsikring: Ikke inkluderet
*Forbehold for indtastnings og beregningsfejl.

CarPlan Biler ApS - Frejasvej 5A - 3600 Frederikssund Tlf.: (+45) 22 30 14 50 - Email: info@carplan.dk

